
   

 
OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE 

SPARINGOWE  „EMPI FIGHT CUP  

vol3” 

 

 
ORGANIZATOR: 

 
EMPI Klub Karate Gminy Dopiewo 
 

PATRONAT: 
 
Gmina Dopiewo 
Polska Unia Karate 
 

CEL SPARINGÓW 
  

Popularyzacja karate WKF wśród dzieci i młodzieży 
Promocja Miasta i Gminy Dopiewo poprzez sport. 
Podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników 
Wymiana doświadczeń pomiędzy klubami 
 

TERMIN I MIEJSCE 
 
29.10.2022 (sobota) godz. 10.00  
Hala Sportowa OSiR 
62-070 Dopiewo, ul. Polna 1a 
 

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH 
Wysłanie poprawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  
 



PROGRAM SPARINGÓW  
Od godziny 9.30 przyjmowanie wpłat tylko od kierowników ekip, wydanie pakietów startowych  
Sesja 1 
10:00 – 10:15 – rozgrzewka we własnym zakresie zawodników do 14 roku życia 
10:15 – 11:15 – sparingi do 14 roku życia 
11:15 – 11:30 – rozgrzewka we własnym zakresie zawodników powyżej 14 roku życia 
11:30 – 12:30 – sparingi powyżej 14 roku życia 
12:30 – 13:30 – przerwa obiadowa 
Sesja 2 
13:30 – 13:45 – rozgrzewka we własnym zakresie zawodników do 14 roku życia 
13:45 – 14:45 – sparingi do 14 roku życia 
14:45 – 15:00 – rozgrzewka we własnym zakresie zawodników powyżej 14 roku życia  
15:00 – 16:00 – sparingi powyżej 14 roku życia 
 

ZGŁOSZENIA 
zgłoszenia tylko poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy na adres mailowy do 16.10.2022: 
klubykarateempi@gmail.com  
 

OPŁATA  
Koszt udziału w sparingach wynosi 90zł. Cena obejmuje: 
- koszulkę sparingową, 
- małą butelkę wody mineralnej 0,5l 

NAGRODY 
 
Dla najbardziej aktywnych uczestników seminarium, którzy podczas dwóch sesji sparingowych stoczą najwięcej 
zwycięskich walk są puchary. W przypadku remisu decyduje ogólna liczba walk 
 

WIEK ZAWODNIKÓW 
 
O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia. 
 

 

PODZIAŁ ZAWODNIKÓW NA WIEK 

 

DZIEWCZĘTA 
U10 – dziewczęta poniżej 10 roku życia 
U12 – dziewczęta poniżej 12 roku życia 
U14 – dziewczęta poniżej 14 roku życia 
U16 – dziewczęta poniżej 16 roku życia 
U18 – dziewczęta poniżej 18 roku życia 
Seniorki 
CHŁOPCY 
U10 – chłopcy poniżej 10 roku życia 
U12 – chłopcy poniżej 12 roku życia 
U14 – chłopcy poniżej 14 roku życia 
U16 – chłopcy poniżej 16 roku życia 
U18 – chłopcy poniżej 18 roku życia 
Seniorzy 

 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA SPARINGÓW 

Każdy zawodnik/uczestnik sparingów może stoczyć wiele walk w swojej kategorii wiekowej od tego będzie 
uzależnione wynik końcowy sparingów 
Dopuszczalny jest start w wyższej kategorii za porozumieniem z trenerem, jednak wtedy zawodnik będzie 
zbierał kolejną liczbę walk w innej kategorii startowej 
Zawodnicy powinni posiadać pełne wyposażenie ochronne wg wzoru WKF  
1 sesja walki 20 sekund 
2 sesja walki do 1 punktu 
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POSTANOWIENIA DODATKOWE  
• Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu. 
 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione 
 

• W sprawach nieujętych niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Lista sędziów 
zostanie ustalona przez organizatora, zasady sędziowania „sędzia lustro” 

 

• Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem organizatora w 
trakcie zawodów 

 

Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy aktualnie biorący udział w sparingach  
 

• Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu. Uprzejmie prosimy o telefoniczne 
potwierdzenie zgłoszenia wysłanego w formularzu 

 

• Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 516 055 726 lub adresem poczty 
klubykarateempi@gmail.com Grzegorz Michalik 

 

• podczas zawodów będzie czynny sklep z akcesoriami i sprzętem sportowym firmy FIGHTING EMPIRE, 
PUNOK, HAYASHI 
 

• Wstęp na płytę hali wyłącznie dla zawodników, trenerów, sędziów, ekipy organizatora i oficjalnych gości oraz 
innych osób upoważnionych.  
 

• Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zawody odbędą się 
bez udziału publiczności.  
 

• Każdy uczestnik: zawodnik, trener, opiekun ekipy, sędzia, obsługujący zobowiązani są do wypełnienia ankiety 
medycznej 

 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPARINGACH !!! 
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